
Νόσος του Χάνσεν- Λέπρα

 Με τον όρο λέπρα ή αλλιώς νόσος του Χάνσεν, εννοείται η χρόνια λοιμώδης 
ασθένεια του ανθρώπου που προκαλείται από τα μυκοβακτήρια leprae και 
lepromatosis.

 Ετυμολογικά η λέξη λέπρα έχει ελληνική προέλευση από το λέπος, που 
σημαίνει φλούδα, οπότε ο λεπρός είναι αυτός που έχει φλούδες στο δέρμα 
του.



Ανακάλυψη
Το μυκοβακτήριο της λέπρας ανακαλύφθηκε το 1873 
από το Νορβηγό γιατρό Γκεχαρντ Αρμάουερ Χάνσεν. Ως 
τότε πολλοί νόμιζαν πως η νόσος ήταν κληρονομική. Ο 
Χάνσεν συμπέρανε τη μολυσματικότητά της και έδειξε 
ότι ήταν δυνατόν να ελεγχθεί κάπως αν οι πάσχοντες 
απομονώνονταν.



Συμπτώματα 

Η λέπρα παραμορφώνει τα άτομα που πάσχουν, αλλοιώνοντας το δέρμα 
τους ενώ συχνά παρουσιάζονται και εξογκώματα. Στην έξαρσή της 
απονεκρώνει νεύρα του δέρματος με αποτέλεσμα ο ασθενής να μη 
νιώθει τίποτα στα σημεία αυτά. Η νόσος αυτή δεν κάνει διακρίσεις σε 
ηλικία. Προσβάλει άτομα κάθε ηλικίας, κυρίως μεγαλύτερα των 3 ετών. 
Επίσης συχνή μπορεί να είναι η αιμορραγία, η συνεχής συμφόρηση της 
μύτης και η καταστροφή του ρινικού διαφράγματος. Απώλεια φωνής, 
δυσκολία στην αναπνοή, απώλεια όρασης και προσβολή των 
εσωτερικών οργάνων όπως το ήπαρ και ο σπλήνας είναι μερικά από τα 
θλιβερά αποτελέσματα αυτής της νόσου. Γενικά η λέπρα δε θεωρείται 
θανατηφόρος ασθένεια. Ο θάνατος όταν επέλθει προκαλείται από τις 
συνέπειες ή μολύνσεις της νόσου και όχι από την ίδια.



Θεραπεία
Από τον 14ο αιώνα επιστήμονες δοκίμαζαν διάφορες 
μεθόδους για να αντιμετωπίσουν την ασθένεια αυτή με 
προϊόντα της φύσης και απομόνωση των λεπρών. Από τα 
μέσα του 20ου αιώνα ξεκίνησε η εφαρμογή θεραπείας με 
ειδικά φάρμακα όπως η δοψόνη και η ριφαμπικίνη.

 



Ελλάδα 

Η είσοδος της λέπρας στον ελλαδικό χώρο έγινε τον 4ο αιώνα π.Χ. 
όταν τα στρατεύματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου επέστρεψαν από 
την Ασία κι έφεραν έτσι τη νόσο στην Ελλάδα. Μάλιστα τότε την 
αποκαλούσαν <<ελεφαντίασις>>. Κατά τον Μεσαίωνα η λέπρα 
άνθισε σε όλη την Ευρώπη, φτάνοντας όμως στον 19ο αιώνα κάνει 
πιο έντονη την εμφάνισή της στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα στις 
περιοχές της Κρήτης, της Χίου και της Σάμου, ιδρύθηκαν τρία μεγάλα 
λεπροκομεία όπου οι ασθενείς αυστηρά αποκλείονταν από την 
κοινωνία, ώστε να μη μεταδοθεί η ασθένεια. Οι κανόνες ήταν 
αυστηροί και οι απολυμάνσεις εξονυχιστικές.



Σπιναλόγκα
Η ταινία Σπιναλόγκα, το νησί της Σιωπής, η τηλεοπτική σειρά «Το 
νησί» και το ομώνυμο βιβλίο είναι αξιόλογα ιστορικά ντοκουμέντα 
που μας δίνουν σημαντικές πληροφορίες για την νόσο. 
Παρακολουθώντας τα, βλέπουμε τη ζωή των ανθρώπων που 
αναγκάστηκαν να αποχωριστούν τον τόπο τους και την
οικογένειά τους για να τους προστατέψουν, νιώθουμε την αγωνία 
και το δράμα τους και ζούμε βήμα βήμα όχι μόνο τον αγώνα τους 
για τη ζωή αλλά και την ελπίδα τους.

Εβίτα Μαρκουλή Β3
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